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 بيان متابعة أنشطة المجلس في إطار بروتوكوالت التعاون مع مؤسسات الدولة

البروتوكول /  م

 تاريخ التوقيع

اإلدارة  ما تم إنجازه هدف البروتوكول

 المسئولة

 مالحظات إدارة المتابعة

 أوال : ما تم تنفيذه فى إطار البروتوكوالت الموقعة :
 6بروتوكوالت التعاون في  1

 محافظات 
إلى 11/2012/ 29)

23/5/2013 ) 

منح المرأة المعيلة بالمحافظات 
المستهدفة قروضا دوراة القامة 

مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر 
مدرة للدخل تساعدها على تحسين 

 مستواها االقتصادي واالجتماعي

تم منح المحافظات مبلغ  -
 جنيه. 2.200.000

بلغ عدد المستفيدات حتى تاريخه  -
لة على مستوى ( امرأة معي725)

 المحافظات المستهدفة. 
صوبة زراعية بالوادي  17إنشاء  -

)مرفق رسم توضيحي بموقف الجديد 
 المتابعة(

اإلدارة العامة 
لشئون 

 المحافظات 

لم يتم اختيار الجمعيات التي ستتولى عملية اقراض السيدات  -
 بمحافظة شمال سيناء.

ليلة جدا، مما الحاالت التي تم اقراضها من حصيلة سداد القرض ق -
 يدل على تعثر السيدات في السداد.

ضرورة ان يتولى المجلس وضع خطة للزيارات الميدانية، وخطة  -
لمتابعة التنفيذ واالقراض ومعرفة المعوقات التي تواجه السيدات 

 المتعثرات.
توافر لدى المجلس أي قاعدة بيانات عن الحاالت التي تم يال  -

لتواصل مع المعيالت المستفيدات إقراضها، لالستفادة منها في ا
 من المشروع.

الهيئة القبطية اإلنجيلية  2
)مبادرة العلم قوة لمحو 

 األمية لكبار السن(
(31/12/2014) 

سيدة بمحافظات  20.000محو أمية 
 القليوبية والجيزة والقاهرة

دارس  955فصل لعد  78تم فتح 
 ودارسة بمحافظتي القليوبية والجيزة

ة اإلدارة العام
لشئون 

 المحافظات 

 لم يتمكن فرع القاهرة من فتح أي فصل حتى اآلن. -
ال يتم رفع تقارير دورية عن االنجازات التي تمت في هذا المجال  -

 من قبل االدارة المختصة.

وزارة التنمية اإلدارية  3
)مراكز الخدمات 

 الحكومية( 
(24/3/2013) 

تيسير استخراج كافة التوثيقات 
المهمشة بقرى الرسمية للمرأة 

 ونجوع المحافظات 

تأثيث مراكز الخدمات بجميع فروع  -
المجلس بالمحافظات بكافة االجهزة 

-ما عدا فروع )األقصر المطلوبة
البحر  –أسوان –الوادى الجديد 

   األحمر(
موافقة وزارة الداخلية على مجموعة  -

العمل المختارة بعد االستعالم األمني  
 عليهم. 

عمال المراكز على تدريب القائمين بأ -

اإلدارة العامة 
لشئون 

 المحافظات

لم تزاول المراكز عملها حتى تاريخه لعدم تحديد الئحة مالية للعاملين 
 . 2013بها علماً بانه قد تم تدريبهم في ديسمبر 
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 المسئولة

 مالحظات إدارة المتابعة

كيفية البدء في العمل والتعرف على 
طوات التنفيذية الستخراج الخ

 .االوراق 
 10تم استخراج تصاريح عمل لعدد  -

 -الغربية-كفرالشيخ –فروع )البحيرة 
البحر  –بنى سويف  –قنا –أسوان 
 سوهاج ( –األقصر  –األحمر 

ترشيح مشرفين للعمل بالمركز  -
-اهرة لجميع الفروع ماعدا)الق

 أسيوط (  –السويس 

 جهاز حماية المستهلك  4
(22/1/2013) 

عقد دورات توعوية حول ترشيد 
 االستهالك وحماية المستهلك

قامت بعض الفروع بعقد ندوات  -
 توعوية حول ترشيد االستهالك.

تم إدراج محاضرات حول حماية  -
المستهلك ببعض الدورات التدريبية 
 التي تعقدها ادارة التدريب بالمجلس.

نظراً الهتمام المجلس في الفترة األخيرة بالدور التوعوي  - 
لندوات للمشاركة السياسية للمرأة فلم يعقد المجلس العديد من ا

التوعوية لترشيد االستهالك وحماية المستهلك ، ويتطلب األمر 
إعداد خطة توعوية فى هذا الشأن لمالئمة متطلبات الدولة في 

 الوقت الحالي. 
 وزارة الداخلية 5

(3/9/2013 ) 
 
 

التنسيق بين الوزارة والمجلس فى 
مجال حماية المرأة والتأكيد على 

 احترام حقوقها 

س فى الفعاليات والدراسات ساهم المجل -
 التى تنفذها الوزارة .

عقدالمجلس لقاءات دورية بين  -
المسئولين المعنيين بالطرفين للتشاور 
والتسيق وتفعيل البروتوكول  وبحث 
المعوقات واالتفاق على التوصيات 

 الالزمة . 

)د. نجالء  
 العادلي(

ت ال يتوافر لدى المجلس بيانات إحصائية دقيقة حول حاال -
 العنف ضد المرأة بكافة أنواعه .

رصد حاالت العنف ضد المرأة من خالل البالغات المقدمة  -
لوزارة الداخلية مع موافاة المجلس القومى للمرأة تنفيذا لبنود 

 البروتوكول الموقع بينهما . 

مبادرة المحاميات  6
 المصريات 
(14/1/2014) 

 

تأهيل كوادر نسائية قادرة على  -
ات البرلمانية خوض االنتخاب

  والمحلية
عقد حمالت توعية بتالث  -

االسكندرية -محافظات )القاهرة
 سوهاج( –

)أ/ صفاء  
 حبيب(

يتوقف بدء العمل في بنود هذا البروتوكول لحين بدء االنتخابات 
 البرلمانية.
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تدريب السيدات المرشحات  -
لالنتخابات البرلمانية والمحلية 

2014  
الجهاز المركزي للتعبئة  7

 العامة واإلحصاء
(12/6/2013) 

تفعيل التعاون بين الطرفين فى مجال 
إتاحة البيانات الرقمية والجغرافية 
والمعلومات اإلحصائية والمؤشرات 
المتاحة لدى الجهاز ويحتاجها 
المجلس لخدمة قضايا المرأة على 

 المستوى الدولى والمحلى .

جاري إعداد الكتاب اإلحصائي عن  -
 ل .وضع المرأة والرج

 

)د. نجالء  
 العادلي(

من واقع اإلحصائيات المتوافرة بالجهاز ، يتطلب األمر أن يوفر  -
المجلس قاعدة بيانات ومؤشرات خاصة بالقضايا المختلفة التي يهتم 

 بها المجلس، والبحث عن آلية لتوفر هذه المعلومات بصفة دورية.
 
 
 
 

حقوق اإلنسان بوزارة  8
 العدل

(31/5/2014) 
 

النهوض بالمرأة وتفعيل دورها  -
األساسى فى التنمية الوطنية من 

خالل إجراء الدراسات وعقد 
المؤتمرات والندوات والدورات 

التدريبية التى تهدف للتوعية بدور 
 المرأة فى المجتمع .

نشر الوثائق الدولية الخاصة  -
بحقوق االنسان الدولية واالقليمية 

والعمل على تنفيذ االلتزامات 
 رية الناشئة عليها .المص

عقد ورشة عمل بالتعاون مع اإلسكوا 
حول "اطار تشريعي اجرائي لحماية 

المرأة والفتاة من كافة اشكال العنف" في 
   2014يونيو 

  )أ/ إيزيس( 

وزارة التجارة والصناعة  9
واالستثمار )مجلس 
 التدريب الصناعي( 

(8/5/2014) 

التعاون المشترك للحد من بطالة 
ة وتمكينها اقتصاديا من خالل المرأ

تنفيذ البرنامج القومى للتدريب من 
أجل التشغيل لتنمية المهارات الفنية 
والمهنية والسلوكية لخمسين الفا من 
االناث الباحثات عن العمل لتأهيلهن 
لشغل مواقع انتاجية فى القطاعات 

قتصادية أو دخول الصناعية واال

 تدريب للبدء في العمل.تجهيز قاعة ال -
جارى مراجعة العقد التنفيذى من قبل  -

  ت المعنية )المالية والقانونية (اإلدارا
 

مركز تنمية 
 مهارات المرأة
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 .  مجال العمل الحر
جملس علماء مصر )التابع  10

للجمعية املصرية للمخرتعات 
 .وشباب اخلرجيني 
16/4/2014 

توعية وتدريب ورفع كفاءة املرأة يف 
الل نشر الوعي خمتلف اجملاالت من خ

 أبمهية تعليم وثقافة املرأة .

لم يتم تكليف إدارات المجلس المعنية للبدء في وضع تصور لسير العملطبقًا   
 لدور المجلس ببنود البروتوكول.

رفعت إدارة المتابعة والتقييم مذكرة حول الموضع ألمين عام المجلس القومي 
 للمرأة 

 
 
 

 2014يوليو  7إطار إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بتاريخ  ثانيا : بروتكوالت تم توقيعها فى
وزارة القوى العاملة  11

 والهجرة 

المشاركة فى تنفيذ االستراتيجية 
وتبادل االحصاءات والبيانات 

 الخاصة بموضوع العنف

   

    وزارة الشباب والرياضة 12

    وزارة التربية والتعليم  13

    رة الصحة والسكان وزا 14

    وزارة العدل  15

    وزارة التضامن االجتماعى  16

    وزارة الداخلية  17

    وزارة األوقاف  18

     الهيئة العامة لالستعالمات 19

     وزارة الثقافة  20
  ال الطرفينثالثا : مشروع بروتوكوالت ومذكرات تفاهم أعدها المجلس ولم يتم توقيعها لتأخر ك

مجلس الصناعة للتكنولوجيا  19
 واالبتكار بوزارة الصناعة 

 

التعاون من أجل رفع مستوى الحياه 
االجتماعية واالقتصادية لقطاعات 

واسعة من المرأة المصرية من خالل 
 التدريب 

تدريب السيدات على المهارات البيئية 
والحرفية من خالل إقامة ورش عمل 

 ودورات تدريبية

رة التدريب إدا
)د. شريف 

 الصاوي(

 ولم يتم توقيعه 31/3/2014تم إعداده في 
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 أكاديمية البحث العلمي  20
 

النهوض بالمستوى المهنى والمهارى 
للمرأة على أسس علمية وتكنولوجية 

حديثة بما يتوافق مع متطلبات 
 المجتمع الحديثة 

 التوقيع عليه حتى اآلن ولم يتم 26/3/2013مؤرخ في   في مجال التنمية المستدامة

وزارة التعاون الدولي  21
 )ريف مصر( 

 

استثمار الموارد الطبيعية التى تشتهر 
بها محافظات زراعة وإنتاج النخيل 

فى مصر إلنشاء قرى متخصصة فى 
كل ما يتعلق بصناعات ومنتجات 

النخيل من خالل عقد األنشطة 
التدريبية واالعالمية والتنسيقية 

وصول بالمنتجات الى والتسويقية لل
 النتيجة المرجوة 

ارسل المجلس لوزارة التعاون الدولي  -
قائمة بالجمعيات العاملة في مجال 

 منتجات النخيل بالمحافظات.
تم إرسال نسخة من مقرتح  -

البروتوكول للوزارة في يناير 
وفي العرض على الوزارة 2014

 منذ ذلك الحين.
 

ب الفني لمتابعة موقف تأخر البروتوكوالت ال توجد آلية من المكت - إدارة التخطيط
مع الجهات المعنية، وقد يتطلب األمر متابعة مباشرة من المكتب 

 الفني.

جهاز شئون البيئة ومركز  22
معلومات مجلس الوزراء 
 )برنامج المنح الصغيرة(

تمت آخر مراجعة للنسخة 
 27/1/2014في 

 مراجعة منذ شهر يناير وإلى األن لم يتم اإلنتهاء منه .تتم ال  لدعم دور المرأة في التنمية المستدامة 

 مجلس السكان الدولي 23
)مذكرة تفاهم( وقد وردت 

للشئون القانونية في 
2/4/2014  

اإلدارة العامة   
لشئون 

 المحافظات 

وإلى األن لم  2/4/2014منذ بإدارة الشئون القانونية تتم المراجعة 
 نها.يتم االنتهاء م

القومي لشئون المجلس  24
 اإلعاقة 

1/4/2014  

الدعم لجميع األنشطة المبذولة لخدمة 
 المرأة من ذوى اإلحتياجات الخاصة 

 تم اعداد مقترح البروتوكول وارسال : 

للمجلس القومي لشئون نسخة  -
 اإلعاقة للمراجعة

نسخة لمكتب رئيس المجلس  -

 القومي للمرأة 

توكول، ولم يتم التوقيع حيث انه في تم االنتهاء من مقترح البرو إدارة التخطيط
 وحتى تاريخه1/4/2014العرض لمكتب رئيس المجلس منذ 

بروتكول تعاون مع وزارة  25
 السياحة 

فى مجال النهوض وتنمية الصناعات 
 الحرفية 

   جارى اإلعداد ) سونيا ( 
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